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PRZYDATNE SŁOWNICTWO: 

1. according to – według 

2. afterwards – potem 

3. albeit – aczkolwiek 

4. also – także 

5. although – chociaż 

6. anyway – w każdym razie 

7. at least – co najmniej 

8. besides – oprócz 

9. but – ale 

10.  compared to/with – w porównaniu (z kimś/czymś) 

11.  definitely – zdecydowanie 

12.  despite – pomimo 

13.  due to sth/sb – spowodowany czymś/ przez kogoś 

14.  especially – zwłaszcza 

15.  even if – nawet jeśli 

16.  even though – choćby nawet 

17.  for certain – na pewno 

18.  for example – na przykład 

19.  for instance – na przykład (bardziej zaawansowane słówko) 

20.  furthermore – ponadto 

21.  hence – stąd 

22.  however – jednak 

23.  in addition (to sth) – w dodatku (do czegoś) 

24.  in brief – w skrócie 

25.  indeed – rzeczywiście, naprawdę 

26.  in other words – innymi słowy 

27.  instead of – zamiast 

28.  in spite of – wbrew 

29.  it seems – wydaje się 

30.  moreover – poza tym 

31.  nevertheless – niemniej jednak 

32.  on the contrary – wprost przeciwnie 

33.  on the other hand – z drugiej strony 

34.  particularly – szczególnie 

35.  subsequently – później 

36.  than – niż, od 

37.  then – następnie 

38.  the pros and cons (of sth) – zalety i wady (czegoś) 

39.  therefore – dlatego 

40.  without (a) doubt/ no doubt – niewątpliwie 
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LIST PRYWATNY: 

Dear... - Drogi... 

I hope you are fine. - Mam nadzieję, że czujesz się dobrze. 

How are you? - Jak się masz? 

How are you doing? - Co porabiasz? 

It was good to hear from you. - Miło było słyszeć co u Ciebie. 

Thanks for your letter. - Dzięki za Twój list. 

I am writing to tell you… - Piszę, aby Ci powiedzieć… 

I wonder if you remember…? - Zastanawiam się czy pamiętasz…? 

I wonder if you have heard…? - Ciekawe czy słyszałeś…?  

As for my latest news… - Co do moich najnowszych wiadomości… 

Firstly - Najpierw 

Secondly - Potem, Po drugie 

We are going to… - Zamierzamy… 

The plan includes… - Plan zawiera… 

I am writing to ask you for your help… - Piszę, aby poprosić Cię o pomoc… 

I am writing for your advice - Piszę, aby prosić Cię o radę… 

I wonder if I could ask you to…? - Zastanawiam się czy mógłbym Cię prosić, abyś…? 

Could you tell me…? - Czy mógłbyś mi powiedzieć…? 

I’d be really grateful if you could… - Byłbym wdzięczny gdybyś… 

I’m writing to thank you for… - Piszę, aby Ci podziękować za… 

Thank you so much… - Dziękuje bardzo… 

It was very kind of you to… - To było miłe z Twojej strony… 

I’m writing to tell you how sorry I am… - Piszę, aby Ci powiedzieć jak mi przykro… 

I’m really sorry that… - Jest mi naprawdę przykro, że… 

It will never happen again. - To się nigdy więcej nie zdarzy. 

Sorry for… - Przepraszam za… 

I’m writing to invite you to… - Piszę, aby Cię zaprosić… 

I’m having ... - Urządzam... 

Would you come to…? - Czy przyjdziesz....? 

I hope you’ll be able to join… - Mam nadzieję, że się przyłączysz… 

I have to go… - Muszę już lecieć… 

Bye for now! - Do zobaczenia! 

See you! - Do zobaczenia! 
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Say hello to... - Pozdrów... 

Have a nice... - Baw się dobrze na... 

All the best! - Wszystkiego najlepszego! 

 

WIADOMOŚĆ: 

Hi! - Cześć! 

I’ve just found out that… - Właśnie się dowiedziałem, że… 

Your…has called to say that… - Twój .... dzwonił, aby Ci powiedzieć… 

I’m not sure if you remember about…? - Nie jestem pewien czy pamiętasz o…?  

I’d like to remind you that… - Chciałbym Ci przypomnieć o…  

My mobile phone has stopped working. - Komórka przestała mi działać. 

They’re waiting for your call, so… - Oni czekają na telefon od Ciebie, więc… 

I have to leave right now. - Muszę wyjść teraz. 

Call them back as soon as possible. - Oddzwoń do nich tak szybko jak to możliwe. 

Leave a message at once. - Zostaw niezwłocznie wiadomość. 

I’m afraid, I’ll have to… - Obawiam się, że będę musiał… 

As a result I need to go back to town. - W rezultacie muszę wracać do miasta. 

Instead of staying here for longer… - Zamiast zostać tu dłużej… 

I have to leave now, so there will be no time to say goodbye. - Muszę już iść, więc nie 

będzie czasu na pożegnanie.  

Let’s meet… - Spotkajmy się…  

Let’s talk about… - Porozmawiajmy o…  

I’ll call you later today at… - Zadzwonię do Ciebie później dzisiaj o ... 

I hope to see you... - Mam nadzieję, że zobaczymy się… 

Sorry about… - Przepraszam za… 

See you back home! - Do zobaczenia w domu! 

 

ZAPROSZENIE: 

Invitation - Zaproszenie  

I’m organizing… - Organizuję…  

I’d like to invite you to… - Chciałbym Cię zaprosić…  

We are holding… - Wyprawiamy... 

A birthday party - Urodziny  

The picnic by the river. - Piknik nad rzeką.  
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The exhibition of… - Wystawa…  

The party to celebrate… - Przyjęcie z okazji… 

If you want, you can bring a friend. - Jeśli chcesz przyprowadź przyjaciela.  

You are welcome to… - Jest mile widziane, abyś…  

Come with a friend… - Przyjdź z przyjacielem…  

Take your favourite music with you. - Zabierz ze sobą ulubioną muzykę.  

Come on time, because… - Przyjdź na czas, ponieważ…  

The party will take place… - Impreza będzie miała miejsce... 

To get there, take a bus and get off at the third stop. - Aby się tam dostać, wsiądź  

w autobus oraz wysiądź na 3 przystanku. 

Whan you get there, find the room no. 6. - Gdy tam dojedziesz znajdź pokój numer 6. 

I hope to see you. - Mam nadzieję że będziesz.  

Please let me know if you can’t come.- Proszę daj mi znać jeśli nie będziesz mógł przyjść. 

 

OGŁOSZENIE nr 1: 

Attention! - Uwaga! 

Announcement - Ogłoszenie  

We’re happy to announce… - Miło nam powiadomić…  

A meeting - Spotkanie  

If you are interested in… - Jeśli jesteś zainteresowany…  

You must be eighteen years old… - Musisz mieć 18 lat…  

To take part you need to know something about… - Aby wziąć udział musisz wiedzieć coś o…  

To sign up contact… - Aby się zapisać skontaktuj się…  

Come on don’t be afraid… - Nie bój się… 

It’s not difficult. - To nie jest trudne.  

It’s easy - To jest łatwe.  

Why don’t you come and meet interesting people? - Dlaczego nie przyjdziesz i nie 

poznasz interesujących ludzi?  

Come and tell us what you think. - Przyjdź i powiedz co myślisz. 

The prices include... - Ceny zawierają… 

The winner will receive… - Zwycięzca otrzyma…  

Specials attractions include... - Specjalne atrakcje zawierają… 

Call… - Zadzwoń…  

Contact… - Skontaktuj się…  
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OGŁOSZENIE nr 2: 

Lost - Zgubiono  

Have you seen…? - Czy widziałeś…? 

I’m looking for…which I lost… - Szukam…,którą zgubiłam…  

I lost… - Zgubiłem… 

It was… - To było…  

A family souvenir - Pamiątka rodzinna 

It was something I borrowed… - To było coś co pożyczyłem… 

It was something I got as a present. - To było coś co dostałem jako prezent.  

It is of great sentimental value. - Ma wielką wartość sentymentalną. 

Please, help me to find it. - Proszę pomóż mi odnaleźć. 

I can’t live without it. - Nie mogę żyć bez tego.  

It’s a really precious thing. - To jest dla mnie bardzo cenne.  

It means a lot to me. - To dla mnie wiele znaczy.  

If you have any information, please contact… - Jeśli masz jakieś informacje skontaktuj się… 

 

POCZTÓWKA: 

I’m in .... - Jestem w…  

I’m spending my holiday in… - Spędzam wakacje w…  

At the seaside - Nad morzem  

In the mountains - W górach  

I’ve just arrived at the airport. - Właśnie przybyłem na lotnisko.  

I’m going to stay here for…weeks. - Zamierzam zostać...tygodni. 

Every day there are many things to do. - Każdego dnia jest wiele rzeczy do zrobienia.  

I’m busy every day. - Jestem zajęty każdego dnia.  

We climb, visit places, sightsee or sunbathe. - Wspinamy się, odwiedzamy miejsca, 

zwiedzamy lub opalamy się. 

The weather is… - Pogoda jest… 

It’s raining and snowing. - Pada deszcz i śnieg. 

It’s sunny and warm/cold. - Jest słonecznie i ciepło/zimno. 

I enjoy it… - Podoba mi się…  

I’m having a good time. - Dobrze się bawię.  

I’m glad, because… - Jestem zadowolony, ponieważ…  

Disappointed - Zawiedziony 
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It’s my best/worst holiday ever. - To moje najlepsze/najgorsze wakacje. 

I enjoy/hate every minute of it. - Cieszę się/nienawidzę każdą minutą/każdej minuty. 

How about your holidays? - A jak Twoje wakacje?  

I hope you are having a great time. - Mam nadzieję, że dobrze się bawisz.  

How’s summer? - Jak lato? 

 

LISTA ZADAŃ: 

 

1. Właśnie otrzymałeś/otrzymałaś zaproszenie od kolegi/koleżanki z Irlandii  

do odwiedzenia go/jej w rodzinnym mieście. W pocztówce lub e-mailu: 

• podziękuj za zaproszenie i wyraź zadowolenie z możliwości wyjazdu do Irlandii; 

• zapytaj się o warunki pogodowe i ubrania jakie powinieneś/powinnaś wziąć ze sobą; 

• poinformuj, że przylecisz samolotem i dowiedz się czy mógłby/mogłaby odebrać Ciebie  

z lotniska; 

• zapytaj o plany podczas Twojego pobytu i zasugeruj zwiedzanie Klifów Moheru.  

 

2. Przebywasz na obozie językowym w Wielkiej Brytanii. Chcesz zorganizować swoje 

przyjęcie urodzinowe dla koleżanek i kolegów z kursu. Zredaguj zaproszenie, w którym: 

• podasz termin imprezy; 

• zachęcisz każdego, żeby przyszedł z osobą towarzyszącą; 

• poprosisz o przyniesienie płyt z muzyką; 

• wyjaśnisz, jakie specjalne atrakcje czekają na gości. 

 

3. Podczas pobytu w szkole językowej w Wielkiej Brytanii zgubiłeś/aś zegarek.  

Napisz ogłoszenie, które można byłoby umieścić na tablicy ogłoszeń.  

• napisz, gdzie i kiedy go zgubiłeś/aś;  

• opisz jego wygląd;  

• podaj informację o nagrodzie;  

• poinformuj, jak się z Tobą skontaktować. 

 

4. Zredaguj dowolną wypowiedź pisemną w języku angielskim na 120 słów. 

 

PAMIĘTAJ O SAMODZIELNEJ PRACY! 


